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إلنتقال اإلشراف على  NTIAإستیفاء شروط  - 14الملحق 
 IANAوظائف 

 NTIA, National Telecommunicationsأعلنت إدارة االتصاالت والمعلومات الوطنیة ( 2014مارس (آذار)  14في یوم  1
and Information Administration) عن نیتھا في نقل الوظائف الرئیسیة لوظائف أسم النطاق لألنترنت (DNS الى المجتمع (

أن تترأس إجراء مناقشات عالمیة وشاملة تضم كافة أصحاب  ICANNأیضاً من  NTIAالعالمي ألصحاب المصلحة المتعددین. وطلبت 
 ]1نتقال.[المصلحة ألجل العمل جمیعاً على وضع مقترح لعملیة اإل

-CCWGإطار عمل واضح لعملیة اإلنتقال. وقد أوجزت مجموعة  ICANNالى  NTIAولتوجیھ دفة ھذه المناقشة العالمیة، قدمت  2
Accountability  لتعزیز مساءلة  1كیف لتوصیاتھا الخاصة بمسار العمل رقمICANN :أن تفي بھذه الشروط المدرجة أدناه 

  
 حة المتعددیندعم وتعزیز نموذج أصحاب المصل 3

 من خالل "تمكین" المجتمع ICANNجعل السلطة المركزیة ضمن  •

 .ICANNوالمجتمع في اللوائح الداخلیة لـ  ICANNترسیخ وتثبیت عملیات التشاور بین مجلس إدارة  •

 إنشاء منتدى عام للمجتمع لضمان سماع كافة األصوات ووجھات النظر قبل تنفیذ وتفعیل صالحیات المجتمع •

 نع القرار باإلستناد الى التوافق باآلراءعملیة ص •

 وإلزام عملیات التحكیم لتكون أكثر سھولًة وشفافیًة. ICANNتعزیز آلیات الطعن الخاصة بـ  •

وإلتزاماتھا والقیم الجوھریة؛ والتي تعرف  ICANNحمایة تمثیل المصلحة العامة وذلك من خالل تضمین ذلك وبدقة في مھّمة  •
 خلیة األساسیة"اآلن بـ "اللوائح الدا

 عرضة للمساءلة أمام المجتمع من خالل آلیات العزل ICANNضمان أن یكون مجلس إدارة  •

 

  لإلنترنت DNSالحفاظ على أمن وأستقرار ومرونة نظام أسم النطاق  4

والتي قد تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على  ICANNأن ال تؤثر تدابیر المساءلة على أي نشاط من األنشطة التشغیلیة لـ  •
 لإلنترنت DNSأمن وأستقرار ومرونة نظام أسم النطاق 

 لإلنترنت DNSوالمتعلقة بإلتزامات أمن وأستقرار ومرونة نظام أسم النطاق  ICANNالحفاظ على اللوائح الداخلیة لـ  •

بخصوص قیامھا بعملھا  ICANNرنت أو للمجتمع بمحاسبة التي تسمح لمستخدمي اإلنت IRPإلزام عملیة المراجعة المستقلة  •
 وفق رسالتھا المحددة واللوائح الداخلیة.

، وإلتزاماتھا وقیمھا الجوھریة لمنع "تغّیر أتجاه تلك المھّمة" أو توّسعھا الى مایتعّدى أھدافھا ICANNتھذیب رسالة ومھّمة  •
 األصلیة

 مرحلة أعلى مستوًى ألجل المصادقة علیھا من قبل مجلس اإلدارةتنفیذ اللوائح الداخلیة األساسیة الذي یتطلب  •

 تدابیر المساءلة التي تتطلب موافقة المجتمع على تغییر اللوائح الداخلیة األساسیة. •

تدابیر المساءلة التي تتیح للمجتمع رفض تغییرات اللوائح الداخلیة القیاسیة والتي قد تؤثر في أمن وأستقرار ومرونة نظام أسم  •
 ) لإلنترنت.DNSلنطاق (ا

تدابیر المساءلة التي تتیح للمجتمع رفض الموازنات والخطط التشغیلیة التي قد تؤثر في أمن وإستقرار ومرونة اإلنترنت في  •
) PTIوالتي یرمز لھا ( IANAالوقت الذي ُیضمن فیھ حمایة موازنة الھیئة القانونیة لمابعد عملیة إنتقال األشراف على وظائف 

 .ICANNالموازنة المؤقتة ألنشطة  وتأمین
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) DNSتدابیر المساءلة التي تتیح للمجتمع عزل مجلس اإلدارة إن كانت أنشطتھ تھدد أمن وأستقرار ومرونة نظام أسم النطاق ( •
 لإلنترنت.

 .PTIتغییرات اللوائح الداخلیة التي قد تتطلب مراجعة عملیات الھیئة القانونیة  •

أو عدمھا  PTIإن كانت إجراءات  IANAوإعادة تخصیص وظائف  PTIلتي تؤدي الى فصل ھیئة تغییرات اللوائح الداخلیة ا •
 تھدد أمن وإستقرار ومرونة اإلنترنت.

 .PTIوفصل ھیئة  IANAلقبول توصیات مراجعة  ICANNتدابیر المساءلة التي تتیح للمجتمع الضغط على  •

 نظر أصحاب المصلحة لكل من تلك المكونات وبشكل فّعال.المراجعات التي ستضمن قیام مكونات المجتمع بعرض وجھات  •

 

 .IANAتلبیة إحتیاجات وتوقعات العمالء العالمیین وشركاء خدمات ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  5

 .CWG Stewardsgipتنفیذ توصیات المساءلة لكافة متطلبات مجموعة عمل  •

 NTIA(الھدف ھو إستبدال رقابة  ICANNالیومیة ووضع السیاسات لـ  لیس لتوصیات المساءلة أیة آثار على عملیات التشغیلیة •
 والذي یعتبر بمثابة الھاجس األساسي للمجتمع). ICANNوال تغییر لما یتم ضمن مؤسسة 

متطلبات المساءلة التي تفسح المجال إلتخاذ عدة مسارات وخیارات لحل المشاكل قبل ممارسة المجتمع للصالحیات الممنوحة لھ  •
 ر مستخدمو  اإلنترنت بالقلق ویتطلعوا الى عدم ممارسة تلك الصالحیات بدون تأّني).(یشع

السلطة النھائیة، فإنھ یتعین على المجتمع أن یضمن تنفیذ سلطتھ  NTIAالصالحیات القابلة للتنفیذ من الناحیة القانونیة (إن لم تعد  •
 النھائیة من خالل المحاكم).

وإلتزاماتھا وقیمھا الجوھریة لمنع "تغّیر أتجاه الرسالة" أو توّسعھا الى مایتجاوز أھدافھا األصلیة  ICANNمراجعة مھّمة  •
 توسیع نطاق مھمتھا لمجاالت غیر مثبتة حالیاً)_ ICANN(الیراد لـ 

 ICANN (یشعر المجتمع بالقلق حیال إمكانیة ضعف إلتزام ICANNتبّني موقف اإللتزام الشدید بحقوق اإلنسان من قبل  •
 ).NTIAبمسائل حقوق اإلنسان في غیاب رقابة 

 سلطات مساءلة فاعلة متاحة لكافة أطراف المجتمع والتي تفرض على المجتمع العمل معاً لممارستھا. •

یجب مراجعة وتحسین آلیة الطعن. أن تكون عملیة المراجعة المستقلة ملزمة وأكثر سھولًة.  ینبغي أن تكون عملیة إعادة النظر  •
 ر فعالیًة وشفافیًة.أكث

ھي شركة من شركات لوس أنجلوس  ICANNمن اللوائح الداخلیة والتي تنص على أن  XVIIIاإلحتفاظ بالمادة الثامنة عشر  •
 الوالیات المتحدة. -في والیة كالیفورنیا 

 

 الحفاظ على إنفتاح اإلنترنت 6

ومقارنتھا بسیناریوھات  ICANNتنفیذ "إختبارات اإلجھاد" لتقییم كفاءة آلیات المساءلة الحالیة والمقترحة والمتوفرة لدى مجتمع  •
 محتملة وبالغة التعقید.

 إنشاء منتدى عام للمجتمع لضمان سماع كافة األصوات ووجھات النظر قبل تنفیذ وتفعیل صالحیات المجتمع •

 لـ: تحدید إلتزامات الحقة •

o  تحسین مساءلة المنظمات الداعمة واللجان األستشاریة التابعة لـICANN 

o  مراجعة وتحدیث عملیة األفصاح عن المعلومات الموثقة لـICANN وسیاسات التبلیغ 

o  تعزیز معاییر التنوع لدىICANN 

 تجاه حقوق اإلنسان في اللوائح الداخلیة الخاصة بھا ICANNتفعیل إلتزامات  •
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 الداعمة ولجانھا اإلستشاریة ICANNسیاسات المشاركة المفتوحة لمنظمات الحفاظ على  •

 

، مقدماً من منظمات مرؤوسة من NTIAأیضاً بأنھ سوف لن تقبل اي مقترح لمشروع للقیام بالدور الذي كانت تقوم بھ  NTIAحددت  7
 قبل الحكومات وال حّالً من أي منظمة حكومیة دولیة.

على أن یسعى لقبول فقط الحلول المتفق علیھا بشكل متبادل وبمشورة من اللجنة  ICANNرة تقدیم توضیحات الى مجلس إدا •
 االستشاریة الحكومیة إن كانت تلك المشورة مدعومة بتوافق اآلراء فیما بین أعضاء اللجنة اإلستشاریة الحكومیة

 تناوب عملیة أتخاذ القرار إستناداً الى التوافق في اآلراء بدالً من التصویت •

 المحافظة على الدور اإلستشاري للحكومات في ھیكلة المنظمات الداعمة واللجان اإلستشاریة •

 مع الحكومات ICANNإنشاء إلتزام الحق للتحقق من خیارات زیادة شفافیة عالقات  •

 

 

 
 


